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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

GABINETE
 
 

PROCESSO: 201900010038461
INTERESSADO: SUPERINTENDÊNCIA DE PERFORMANCE
Assunto: Autorização governamental. Contrato de Gestão.
 

DESPACHO Nº 907/2021 - GAB
 

1. Autos em que a Secretaria de Estado da Saúde solicita autorização
governamental quanto à celebração de Contrato de Gestão com a Organização Social Instituto CEM,
de acordo com o Edital de Chamamento Público nº 07/2019 SES/GO (000010210447), objetivando
o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde na Policlínica
Regional - Unidade Quirinópolis,  para o período de 48 (quarenta e oito) meses, no valor estimado
total de R$ 68.552.809,30 (sessenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil oitocentos e
nove reais e trinta centavos), em atenção as disposições contidas no art. 79-A, Lei Estadual nº
20.820/2020.

2.  Dessa forma, o feito foi encaminhado à Subsecretaria de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas, através do Despacho nº 580/2020 - GAB (evento nº 000017849263),
deste Gabinete, para conhecimento e manifestação em relação ao controle das despesas com pessoal,
com fundamento no art. 79-A, da Lei nº 20.491/19, com redação dada pela Lei nº 20.820, de 4 de
agosto de 2020, e em seguida encaminhado à Gerência do Gasto com Pessoal em Contratos para
análise e manifestação na forma legal.

3. Ato continuo, a Gerência do Gasto com Pessoal em Contratos / Superintendência
Central de Políticas Estratégicas de Pessoal,  em Despacho nº 21/2021 (evento nº 000017864149),
após análise da minuta do Contrato de Gestão apresentou as informações a seguir: 

Preliminarmente, importa informar que o presente exame tem como fundamento legal a Lei Estadual nº
15.503/2005, bem como o § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF, o qual estabelece que os valores dos contratos de terceirização de mão-de-
obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras
Despesas de Pessoal", os quais serão computados nos limites de gastos estabelecidos nos arts. 19 e 20 da
LRF.
Igualmente, a análise também encontra respaldo na 11ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais –
MDF, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, o qual orienta sobre as despesas com pessoal decorrentes de
contratos de terceirização no item 04.01.02.01 (2) e sobre as despesas com pessoal decorrentes da contratação
indireta no item 04.01.02.01 (3).
Sendo assim, é imprescindível que os valores dos gastos com pessoal referentes a servidores estaduais
cedidos à organização social, bem como decorrentes dos contratos de terceirização e da prestação de serviços
de forma indireta que se enquadram no cômputo das despesas com pessoal, estejam claramente especificados
na prestação de contas apresentada ao PARCEIRO PÚBLICO.
Portanto, ao analisar a Minuta de Contrato nº 000017666159/2021 - SES (000017666159), em relação à
limitação para as despesas com pessoal, notou-se a seguinte definição:
 
"9.6. O PARCEIRO PRIVADO poderá utilizar, de acordo com o Anexo Técnico, no máximo 70% (setenta
por cento) dos recursos públicos que lhe forem repassados com despesas de remuneração, encargos
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trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, inclusive os percebidos pela Diretoria, empregados.
9.7. A remuneração dos membros da Diretoria do PARCEIRO PRIVADO não poderá ultrapassar o teto do
Poder Executivo Estadual.
9.8. Caso o PARCEIRO PRIVADO possua mais de um contrato de gestão firmado com o PARCEIRO
PÚBLICO na qualidade de organização social, para a apuração dos limites constantes nos itens 9.6 e 9.7,
será considerado o somatório das despesas de pessoal contratados direta ou indiretamente, bem como
referentes aos servidores do PARCEIRO PÚBLICO cedidos ao PARCEIRO PRIVADO, incluídas vantagens de
qualquer natureza e os encargos sociais de todos os contratos."
 
Neste ponto, verifica-se que as limitações dos itens 9.6 e 9.7 estão de acordo com as exigências elencadas na
Lei nº 15.503/2005.
 
Entretanto, sugere-se a alteração do item 9.8 da CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS HUMANOS para
que o cômputo das despesas de pessoal contratados direta ou indiretamente, bem como referentes aos
servidores do PARCEIRO PÚBLICO cedidos ao PARCEIRO PRIVADO não seja condicionado ao
quantitativo de contrato de gestão, firmado  pelos parceiros em questão, conforme denota a atual redação do
item 9.8.
Logo, segue a redação sugerida com o acréscimo do item 9.19:
 
"9.8. Caso o PARCEIRO PRIVADO possua mais de um contrato de gestão firmado com o PARCEIRO
PÚBLICO na qualidade de organização social, para a apuração dos limites constantes nos itens 9.6 e 9.7,
será considerado o somatório dos montantes percebidos em todos os contratos."
"9.19. Para fins dos limites estabelecidos nos itens 9.6 e 9.7, computam-se as despesas de pessoal
contratados direta ou indiretamente, bem como referentes aos servidores do PARCEIRO PÚBLICO cedidos
ao PARCEIRO PRIVADO, incluídas vantagens de qualquer natureza e os encargos sociais, observando-se,
ainda, o atendimento do item 9.8."
 
No mais, quanto aos aspectos relativos à gestão de servidores do Poder Executivo cedidos, entende-se que as
cláusulas apresentadas se encontram de acordo com as diretrizes de gestão estaduais ora estabelecidas.

4. Neste sentido, a Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, via
Despacho nº 424/2021 (evento nº 000017942667), corrobora com as informações prestadas
pela Gerência do Gasto com Pessoal em Contratos/Superintendência Central de Políticas
Estratégicas de Pessoal, no Despacho nº 21/2021 (evento nº 000017864149) para manifestar
favoravelmente quanto à celebração de Contrato de Gestão com a Organização Social Instituto
CEM (Minuta de Contrato nº 000017666159/2021 - SES (evento n° 000017666159), com sugestão
de apenas fazer a adequação do texto da minuta conforme sugerido acima.

5. Ante do exposto, ACOLHO o entendimento supra mencionado daquela Gerência,
e manifesto favorável a celebração de Contrato de Gestão com a Organização Social Instituto
CEM (Minuta de Contrato nº 000017666159/2021 - SES (evento n° 000017666159), com a ressalva
de que seja implementada as sugestões acima elencadas.

6. Dessa maneira, encaminhem-se os autos à Secretaria de Estado da Saúde para
conhecimento e providências.

 
Goiânia, 25 de janeiro de 2021.
 
 

BRUNO MAGALHÃES D'ABADIA
Secretário de Estado da Administração

 
GERÊNCIA DA SECRETARIA-GERAL, do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA

ADMINISTRAÇÃO, ao(s) 25 dia(s) do mês de janeiro de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por BRUNO MAGALHAES D ABADIA, Secretário (a) de
Estado, em 25/01/2021, às 21:27, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000017992318 e o código CRC 585F30B7.
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